Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016
Dagsorden:

1. Konstituering
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg

1. Konstituering
Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer
Valg av dirigent

: Erling Brandsrød

Valg av referent

: Magne Steen

Valg av to til å underskrive protokollen : Leif Karlsen og Rolf Arne Olsen
Innkallingen til årsmøtet

: Enstemmig godkjent.

2. Beretning for 2015
Styrets beretning ble leste opp:
Styrets beretning 2015
Sarpsborg havfiskeklubb hadde i år 50 medlemmer. 32 herrer, 6 juniorer, 3 damer og 1
familiemedlem.
Vi har hatt 10 medlemsmøter, en grillkveld.
Vi har hatt besøk av Tor Arne Rygh som hadde en innholdsrik kveld med tacklebinding.
Vi har også hatt besøk av Petter Skudahl som har vist oss litt angående valg av utstyr. Vi
hadde en gjeng som hjalp til med båtpussen til Kvelding.
Fremmøte på medlemsmøtene har det vært fra ca. 10 stk i og opp imot 25 stk. Vi har også hatt
11 styremøter.
Vi er registrert i Brønnøysund og har org. nr. 984020554.
Vi er også medlem av Grasrotandelen i Norsk Tipping som har gitt oss ca. 17 000,- i år.
Østfoldfestivalen og Engelsviken havfiskefestival ble holdt siste helga i August 2015, og vi
har også fått de den 20. og 21. august 2016. En stor takk til de som hjalp til denne helgen.
Uten dere hadde det ikke gått!
Resultater Norgescup:
Herrer:
57. Erling Brandsrød 346,777 poeng
59. Raymond Danielsen 337,699 poeng
60. Arne Bergstrøm 318,486 poeng
Senior:
17. Jan Berger 374,462 poeng
21. Bjørn Strand 348,720 poeng
60. Tore Andresen 59,937
Damer:
28. Turid Strand 67,022 poeng
Junior:
5. Jonas Samuelsen 367,542 poeng
6. Kristian Brandsrød 367,190 poeng
8. Jørgen Winther 137,173 poeng
9. Hans Roger Tyreng 133,549 poeng
I år har vi hatt 11 klubbturer. Vi har prøvd dypvannsfiske på Hvaler og nattfiske i Drøbak.
Grensenappet og Østfoldfestivalen var festivaler som vi hadde som klubbtur, og resten av
turene gikk til Drøbak.

Resultatene over våre klubbturer ble:
Herrer og damer:
1. Arne Bergstrøm 46 poeng
2. Erling Brandsrød 42 poeng
2. Ulf Andreassen 42 poeng
Junior:
1. Jørgen Winther 19 poeng
2. Jonas Samuelsen 17 poeng
3. Kristian Brandsrød 14 poeng
4. Hans Roger Tyreng 9 poeng
Premieutdeling blir på årsfesten.
Årsfesten for 2014 ble arrangert på Odd Fellow 28. februar 2015 og det var 22 som deltok på
denne kvelden
«Ut på tur» gikk i april i fjor til Sandland brygge i Finnmark med 9 deltakere. Ikke så heldige
med fisket denne gangen som tidligere år. Var veldig uheldige med vær og vind. Arne
Bergstrøm tok den største fisken med en torsk på 18,5 kilo.
Vi har god økonomi i klubben. Vi har nå ca. kr 80 000,- på konto.
Styret ønsker større oppmøte på medlemsmøter og også på festivaler for 2016, samt hjelp til
arrangering av våre to festivaler i august.
Sarpsborg, 12. januar 2016
Styret.
Kommentarer: Beretningen hadde noen feil årstall. Er rettet.
Beretningen ble stemt over : Enstemmig godkjent.

3. Regnskap 2015
Regnskap for line- og agnkasse ble gjennomgått : Saldo pr. 31.12.2015 = 1.955,Regnskap for kaffekassa ble gjennomgått : Saldo pr. 31.12.2015 = 6.973,Hovedregnskap ble gjennomgått:
Klubben har god økonomi med i overkant av kr. 80.000,- på bok.
Revisjonsbeterning ble leste opp.
Kommentarer: Det ble stilt spørsmål til utgifter til Generalforsamling 2015, der
deligater fra klubben ble forhindret i å dra pga. flystreik. Utgiftene her ble
forskudsbetalt, men har blitt refundert, men har ikke kommet inn på riktig konto.
Dette ble avklart og ryddet opp i på møtet.
Regnskapet ble stemt over : Enstemmig godkjent.

4. Innkomne forslag
Forslag 1:
Slik systemet i klubben er nå så mister vi handlingsfrihet til å få den tiden som vi ønsker og til
muligens best pris. (Komiteen velger sted og dato, og medlemmene stemmer over dette i
ettertid.) Dette bør endres etter min mening til at komiteen jobber seriøst med informasjon
om sted, tid og pris.
De tar en avgjørelse om dette og de medlemmene som ønsker å være med melder seg på.
Robert Larsen
Avstemming: Ikke godkjent : 16 mot 1 stemme og 1 blank.
Forslag 2:
Det kom et forslag på et tidligere møte fra Jan Berger om at klubben kunne arrangere 2 turer.
Selv med min ringe erfaring som storfisker så mener jeg det er best mulighet for torsk tidlig
på året, og at kveita som mange ønsker å fiske er størst sjanse sommer/høst.
Forslag 2: UT PÅ TUR komiteen legger fram to forslag på turer – Første tur på våren og
andre tur sommer/høst. Medlemmene melder seg på etter ønske. Begge turene bør vel også
sponses noe av klubben.
Robert Larsen
Avstemming: Ikke godkjent : 17 mot 1 stemme.
Styret har diskutert dette og er enige om at forslag 1 og 2 ikke hører hjemme i et årsmøte.
Dette er en sak for «Ut på tur»-komiteen. «Ut på tur»-komiteen må sørge for at medlemmene
har lyst å dra til eventuelle reisemål.

Forslag 3:
Juniorturer.
Siden det er så få juniorer med i klubben, kan vi heller ta det opp igjen hvis/når det er flere
aktive juniorer med i klubben.
Styret
Avstemming: Enstemmig godkjent
Forslag 4:
Ønsker å endre litt i vilkårene i Ut på tur.
Hvis klubben skal være med å sponse disse turene må det være minimum 8 deltakere som
reiser. Ønsker også og øke sponsinga til 10 000,- i året til Ut på tur, men med en maksgrense
på 800,- per person.
Dette gjør at hvis det blir 2 turer så blir sponsinga delt på deltakere og IKKE på reisemål.
Ved 2 turer blir det ikke 5 000,- på hver tur til sponsing hvis ikke det er like mange som er
med på begge turene.
Styret
Avstemming: Enstemmig godkjent.

Forslag 5:
Ønsker å øke styrehonorarene. Disse har vært uendret i mange år.
Per nå så er det 1000,- til hver av medlemmene i styret.
Ønsker disse satsene.
Leder 4000,Kasserer og sekretær 2000,-Styremedlemmer 1000,Astrid Berger
Styret er enige.
Avstemming: Enstemmig godkjent.

5. Valg
Valgkomiteens innstilling til årsmøte 14/1-2016:
Leder: Erling Brandsrød Ikke på valg
Sekretær David Westby Gj.v. 2 år
Kasserer Roger Tyreng ny 2 år
Styremedlem Magne Steen Gj.v.2 år
Styremedlem Ole-Fredrik Johansen ny 1 år (overtar etter Raymond Danielsen)
Revisor: Arne Rønnild Gj.v.1 år
Revisor: Arne Bergstrøm Gj.v. 1 år
Klubbturansvarlig: David Westby Gj.v. 1 år
Ut på tur komite: Roger Tyreng Ikke på valg
Ut på tur komite: Ole-Fredrik Johansen (foreslått på årsmøtet)
Kaffekomite: Rune Eriksen Gj.v. 1 år
Festkomite: Styret Gj.v. 1 år
Festivalkomite: Styret Gj.v. 1 år
Materiellforvalter: Styret Gj.v. 1 år
Valgkomite: 2 medlemmer velges på årsmøtet og styret velger 1 som er valgkomiteens leder.
Valgt: 1 fra Styret + Jan berger
Valgkomiteen har bestått av Erling Brandsrød, Arne Bergstrøm og Roger Tyreng.
Valgkomiteen er enstemmig.
Alle ble enstemmig valgt.
MØTET HEVET!

Baterød 14. januar 2016

...................................
Leif Karlsen

……………………….
Rolf Arne Olsen

